
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО КАТЕРЕНЕ И АЛПИНИЗЪМ ПРЕЗ
2022 г.

2022 г. беше поредната успешна година за нашата федерация, в която отново спортното катерене
е водещо в дейността на БФКА. За втори път България е със световна световна титла, този път
при девойките.  Към този успех бяха добавени европейска титла при юношите,  два сребърни
медала на същия шампионат и пето място на европейско първенство при жените. 

I. Спортна дейност

1. Ледено катерене

Плануваното през февруари държавно първенство беше отменено, а по-късно през година беше
решено да се проведе през декември на Бов, където условията позволяваха Dry Tooling катерене.
Макар  и  не  толкова  популярно  колкото  леденото,  този  вид  катерене  успя  да  привлече  22
състезатели от 6 клуба от страната.

Продължава  липсата  на  интерес  у  състезатели  за  подготовка  на  високо  ниво  за  участие  в
официалните международни състезания. Вярно е, че леденото катерене остана единствено от
трите състезателни спорта, администрирани от БФКА без участие в олимпийски игри. Това със
сигурност  влияе  на  популярността  и  възможностите  за  развитие,  но  това  не  може  да  е
оправдание за липсата на състезатели, желаещи да се подготвят целенасочено за този спорт. За
съжаление  връзката  между силното  поколение  в  леденото  катерене  само отпреди 10 години
изглежда напълно прекъсната и много трудно ще се възстанови.

2. Ски-алпинизъм

Международен спортен календар:

Световна   купа  ,   16-17.12.2021 г.  ,   Понте ди Лено, Италия  

Никола Калистрин – мъже
- спринт - 43-то място (54 участници)
- индивидуално - 50-то място (69 участници)

Световн  o   първенство - мастерс  ,   4-6  .0  3  ,   Пианкавало, Италия  

Ивона Михайлова – жени 40+
- скоростно изкачване - 4-то място (4 участници)
Виктор Стефанов – мъже 40+
- индивидуално - 7-мо място (8 участници)
- скоростно изкачване - 6-то място (7 участници)

В този сезон най-добрият ни състезател Никола Калистрин успя да вземе участие само в първия
старт  за  сезона,  през  декември  в  Италия.  Заболяване  му  попречи  да  участва  в  останалите
официални  стартове  през  сезона.  Така  България  за  първа  година  не  беше  представена  на



европейското първенство, което се проведе през февруари. Останалите български състезатели,
взели  участие  в  международни  състезания  –  Ивона  Михайлова  и  Виктор  Стефанов  са  в
категорията „мастърс 40+“ За съжаление продължава тенденцията да няма състезатели по ски-
алпинизъм  с  амбиции  за  изява  на  официалните  международни  състезания.  Вярно  е,  че  в
България условията за подготовка са много по-неподходящи отколкото в алпийските страни, че
екипировката и спорта като цяло са доста скъпи, но въпреки това би могло да има по-голям
интерес за изява на по-високо ниво. Тревожно е, че в нито един клуб не се водят организирани
тренировъчни  занимания  по  ски-алпинизъм.  Ако  това  не  се  промени,  трудно  ще  продължат
традициите в този спорт у нас.  

И миналият състезателен сезон у нас традиционно беше открит на Боровец през декември със
скоростното  изкачване.  Плануваното  състезание  в  рамките  на  Витоша  зимен  фест  беше
отменено в последния момент поради лошото време на Витоша. През сезона се проведоха още 6
състезания, през февруари ДП индивидуално на Картала и купа „Сърнена гора“ на Белмекен,
през март купа „Мальовица“ – ДП отборно, купа „АТК“ – скоростно изкачване на Черни връх и
ДП  спринт,  през  април  купа  „Пройката.  Положителен  е  фактът,  че  с  малки  изключения
състезанията се провеждат от различни организатори, това показва и потенциал за развитие на
спорта. Положително е също, че състезанията се утвърждават като традиционни и се провеждат
ежегодно. Надяваме се да се промени тенденцията и да се появят нови лица в състезанията по
ски-алпинизъм, и особено при жените, където участието е наистина камерно. 
  
3. Спортно катерене

Международен спортен календар

Въпреки,  че  все  още  не  е  в  постоянната  олимпийска  програма,  спортното  катерене  беше
включено в олимпийските игри през 2022 г.,  2024 г.  и 2028 г.  Това се отрази значително на
катеренето като популярност, видимост, място в системата на спорта, включително и финансово.
Присъствието  на  спортното  катерене  на  ОИ  постави  нови  цели  пред  нашите  най-добри
състезатели, а именно – спечелване на квота за участие на ОИ през 2024 г. и 2028 г.    

2022 г. година може да отчетем като  поредната успешна година за българското катерене. За
първи път българка спечели световна титла – Александра Тоткова при девойките 16-17 г. Боян
Киров направи впечатляващ напредък и успя да спечели европейската титла в боулдъра при
юношите 14-15 г. Николай Русев и Слав Киров завоюваха сребърни медали при юношите 16-17
г. съответно в боулдъра и трудността.  Боян Киров и Слав Киров са носители на европейската
купа в  дисциплината боулдър в  техните възрастови групи.  Александра Тоткова прибави още
едно престижно класиране при жените – 5-то място в нейната коронна дисциплина – трудността.
Николай Русев загатна за своя голям потенциал и при мъжете, където се състезаваше за първа
година и успя да заеме 20-то място в боулдъра на една от най-популярните световни купи в
Инсбрук, Австрия.   

През  2022  г.  след  двегодишна  пауза поради  пандемията  Ковид  19  се  проведоха  две  от  на-
популярните състезания за деца до 14 г. в Имст и Петцен. Чудесно е, че тези прояви отново са
възстановени, защото това са няколкото възможности на  малките катерачи да премерят сили със
своите връстници, макар и в неофициални възрастови групи. Клубът на НСА за поредна година
спечели  отборното  класиране.  Надяваме  се,  че  основаната  преди  няколко  години  верига  от
състезания  за  Alp-Adriatic  Climbing  Cup  ще  бъде  възстановена  напълно,  което  ще  даде
възможност на децата до 14 г. да могат да се състезават на международно ниво.



Участие и класиране в официални международни състезания:  

Име на спортист Възрастова група
Клас
иран
е

Конку
ренци

я

1 Световно първенство, 21-31.08.2022 г., Далас, САЩ

Трудност

Александра Тоткова девойки 16-17 г. 1 52

Николай Русев юноши 16-17 г. 7 46

Слав Киров юноши 16-17 г. 9 46

Боян Киров юноши 14-15 г. 12 44

Валисия Мей девойки 14-15 г. 26 48

Боулдър

Александра Тоткова девойки 16-17 г. 30 53

Николай Русев юноши 16-17 г. 9 43

Слав Киров юноши 16-17 г. 8 43

Боян Киров юноши 14-15 г. 13 44

Валисия Мей девойки 14-15 г. 15 47

Скорост

Николай Русев юноши 16-17 г. 19 30

2
Европейско първенство –трудност и скорост, 8-10.07.2022

г., Аугсбург, Германия

Трудност

Слав Киров юноши 16-17 г. 2 44

Боян Киров юноши 14-15 г. 14 46

Петра Барова девойки 14-15 г. 31 39

Скорост

Слав Киров юноши 16-17 г. 10 16

Боян Киров юноши 14-15 г. 18 18

Петра Барова девойки 14-15 г. 15 17

3
Европейско първенство – боулдър, 3-6.08.2022 г., Грац,

Австрия

Николай Русев юноши 16-17 г. 2 53

Слав Киров юноши 16-17 г. 6 53

Александра Тоткова девойки 16-17 г. 25 56

Боян Киров юноши 14-15 г. 1 56



Валисия Мей девойки 14-15 г. 25 57

Петра Барова девойки 14-15 г. 36 57

Ния Трифонова девойки 14-15 г. 45 57

4
Европейска купа – боулдър, 9-10.04.2022 г., Шамбери,

Франция

Слав Киров юноши 16-17 г. 2 50

Боян Киров юноши 14-15 г. 2 48

Елисавета Велкова девойки 14-15 г. 28 51

Петра Барова девойки 14-15 г. 33 51

Димитър Русев юноши 18-19 г. 27 46

5
Европейска купа – боулдър, 23-24.04.2022 г., Соуре,

Португалия

Слав Киров юноши 16-17 г. 2 40

Боян Киров юноши 14-15 г. 2 37

Петра Барова девойки 14-15 г. 14 40

Елисавета Велкова девойки 14-15 г. 31 40

6
Европейска купа – трудност и скорост, 28-29.05.2022 г.,

Имст, Австрия

Трудност

Боян Киров юноши 14-15 г. 15 55

Скорост

Боян Киров юноши 14-15 г. 7 22

7
Европейско първенство, 11-18.08.2022 г., Мюнхен,

Германия

Трудност

Александра Тоткова жени 5 45

Слав Киров мъже 39 54

Николай Русев мъже 41 54

Матей Мицев мъже 49 54

Боулдър

Александра Тоткова жени 35 53

Слав Киров мъже 31 60

Николай Русев мъже 55 60

Матей Мицев мъже 59 60

8 Световна купа боулдър, 08-10.04.22 г., Мейринген,



Швейцария

Александра Тоткова жени 51 83

Слав Киров мъже 49 112

Николай Русев мъже 75 112

9 Световна купа – боулдър, 10-12.06.2022 г., Бриксен, Италия

Александра Тоткова жени 31 80

Николай Русев мъже 49 97

Росен Руев мъже 97 97

10
Световна купа – трудност и боулдър, 23-26.06.2022 г.,

Инсбрук, Австрия

Трудност

Александра Тоткова жени 13 91

Николай Русев мъже 62 119

Слав Киров мъже 57 119

Росен Руев мъже 107 119

Боулдър

Александра Тоткова жени 75 93

Николай Русев мъже 20 134

Слав Киров мъже 77 134

Матей Мицев мъже 93 134

Росен Руев мъже 105 134

11
Световна купа – трудност, 2-3.07.2022 г., Виларс,

Швейцария

Александра Тоткова 14 78

Николай Русев 36 84

12 Световна купа – трудност, 7-9.07.2022 г., Шамони, Франция

Александра Тоткова жени 15 81

Николай Русев мъже 46 94

13
Световна купа – трудност, 9-11.09.2022 г., Единбург,

Великобритания

Александра Тоткова жени 22 49

Николай Русев мъже 44 50

14
Европейска купа – боулдър, 30.04-01.05.2022 г., Прага,

Чехия

Александра Тоткова жени 41 62



Слав Киров мъже 27 91

Николай Русев мъже 31 91

Матей Мицев мъже 60 91

Росен Руев мъже 62 91

15 Европейска купа – боулдър, 7-8.05.2022 г., Бриксен, Италия

Александра Тоткова жени 33 59

Слав Киров мъже 18 85

Николай Русев мъже 23 85

Матей Мицев мъже 57 85

Росен Руев мъже 79 85

16
Европейска купа – боулдър, 21-22.05.2022 г., Клагенфурт,

Австрия

Александра Тоткова жени 12 46

Николай Русев мъже 9 60

Слав Киров мъже 31 60

17 Европейска купа – трудност, 4-5.06.2022 г., Арко, Италия

Александра Тоткова жени 3 42

Слав Киров мъже 22 48

Николай Русев мъже 33 48

18
Европейска купа – трудност, 16-17.07.2022 г., Жилина,

Словакия

Слав Киров мъже 10 60

Николай Русев мъже 19 60

19
Международен турнир – комбинация, 21-23.10.2022 г.,

Лавал, Франция

Слав Киров мъже 5 12

20
Балканско първенство –трудност и скорост, 21-22.05.2022

г., Айдън, Турция

Трудност

Иван Русев юноши 14-15 г. 2 9

Йоанна Недялкова девойки 18-19 г. 2 4

Иван Бонев юноши 18-19 г. 4 5

Скорост

Иван Русев юноши 14-15 г. 7 7

Йоанна Недялкова девойки 18-19 г. 2 4



Иван Бонев юноши 18-19 г. 1 4

През 2021 г. в спортното катерене се проведоха 7 държавни първенства, на които бяха излъчени 
шампионите за годината в трите дисциплини на катеренето - трудност, боулдър и скорост в 7 
възрастови групи, както и в скалното катерене за мъже и жени. Още 6 състезания бяха проведени
в спортното катерене - купа "Варна" – трудност за мъже и жени, купа "България" - трудност - 
деца 4 гр. във Велико Търново паралелно с ДП мъже и жени, купа "Селт" за деца 4 гр.заедно с 
ДП трудност / скорост деца, купа „Варна“ – трудност и скорост за децата 1-3 гр. и скорост за 4-7 
гр., купа „Сърнена гора“ – боулдър и скорост за деца 1-4 гр. Най-многобройно беше участието на
ДП боулдър за деца, юноши и девойки във Велико Търново, където в 7-те групи участваха общо 
166 състезатели от 10 клуба от страната. 

Изминалата година беше рекордна по общ брой участници в състезанията по спортно катерене – 
292 състезатели, от които 244 са с картотека, т.е. участват в организиран тренировъчен процес. 
От тях 145 са в детските групи – до 14 г., а 57 състезатели са в групите на юноши и девойки. За 
съжаление запазва се тенденцията с повишаване на годините, респ. възрастовата група броя на 
участващите да намалява. На практика има само няколко състезатели в групата на мъжете и 
жените, които водят целенасочена подготовка за участие в официалните международни 
състезания.

Това са данни за участие в състезания по спортно катерене през последните 10 години, като 
състезател се отразява в таблицата само веднъж за година:

Алпинизъм

През 2022 г. се проведоха три организирани алпиниади – традиционната Ботева алпиниада в 
началото на м.май, алпиниада „Мальовица“, организирана от АК „Железник“, Стара Загора и 
една нова инициатива на организаторите от КЕС „Вратица“, Враца – неАлпиниада, в която  
споделянето на опит за и по време на мултипич и традиционно катерене беше основен акцент в 
проявата. Интересът за участие в новото събитие беше много голям и това показа нарастващия 
интерес към обучение и усъвършенстване на катерачи и алпинисти. И трите прояви ще се 
проведат и през следващата година, като както и през 2023 г. ще бъдат финансово подпомогнати 
от БФКА.
И 2022 г. остана без постъпили за подпомагане проекти в областта на алпинизма. Разбира се, 
възможностите на БФКА са ограничени, но всяка помощ е полезна, така че е необяснима 
пасивността от страна на клубовете за такова подпомагане. Надяваме се, че следващите години 
тази ситуация ще бъде променена. 

II. Екипиране на катерачни маршрути

През  2022 г.  БФКА  подпомогна  с  материали  -  клинове  и  лепила  проекти  за  екипиране  на
катерачни  обекти  в  различни обекти  в  страната  –  Рибарица,  Гъбата  (Траверса)  в  района  на
гр.Мъглиж, Югово и Тъмраш в Родопите, Воденицата на Лакатник, Комунари (между Провадия
и Айтос) и Учкая в Източна Стара планина.  Катерачната среща и ДП скално катерене остави
пореден екипиран обект - Лакатник-Яворец. 

III. Общо събрание, Управителен съвет.



Ежегодното общо събрание на федерацията, на което бяха приети отчетите за 2021 г. и утвърден
бюджета за 2022 г., беше проведено през месец май. 

Управителният  съвет  е  провел  7 заседания  през  годината,  част  от  които  онлайн,  което  се
налагаше  от  ограниченията  във  връзка  с  ковид  19.  Управителния  съвет  регулярно  вземаше
необходимите решения.    

IV. Клубове

БФКА започна 2022 год. с 32 клубове – членове на сдружението. През годината отпаднаха от
членство два клуба -  КПЕС “Хемус адвенчър”,  гр. Габрово и СК „Ексцентрик“,  гр. София,. В
края  на  годината  федерацията  има  30  клуба  –  членове,  от  които  един  е  почетен  -  Клуб  на
ветераните „Мальовица“, гр. Пловдив.

По Програмата за развитие на спортните клубове за 2022 г. на Министерството на младежта и
спорта седем клуба – членове на БФКА получиха както и през 2021 г. субсидия в размер на 80
хил.лв.  Това  е  значителна  сума,  която  е  в  голяма  помощ  на  клубовете.  Вярно  е,  че  над
половината  отива  в  двата  най-големи  клуба  –  КА  „НСА“  и  КСКЕС  „Алтиус“,  но  това  са
клубовете, на които дължим всички най-добри постижения в официални международни спортни
състезания. 

Продължава необяснимата пасивност от страна на клубовете относно възможности за 
финансиране и по други програми на ММС, подходяши за дейността - „Децата и спортният 
клуб” за подпомагане участието на деца в спортни прояви, „Спорт за децата в свободното време“
– за подпомагане участие на деца в организирана спортна дейност. Наясно сме, че 
административният капацитет на клубовете е малък, но в същото време във всеки проект има 
средства и за тази дейност, така че може да се наемат подходящите хора, които могат 
документално да помогнат с планиране и отчетност на проектите.    
 
V. Уеб сайт, социални мрежи и медийно отразяване

През  годината  на  официалния  сайт  на  федерацията има  71 публикации  с  общо  26  150
индивидуални преглеждания. Фейсбук страницата е харесана от нови 333 човека и на края на
годината е с общо 3442 харесали страницата на федерацията. Фейсбук страницата на БФКА, в
която се публикува текуща и по-неформална информация, както и споделя информация от други
страници и източници, за 2022 г. има 170 публикации.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      
/ПЕТКО ТОТЕВ/


